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Lumin-i voorstellen

Lumin-i is een krachtige en accurate camera voor 
oogbesturing, ontwikkeld door Smartbox en mogelijk 
gemaakt door Smart Eye.

De belangrijkste kenmerken zijn de supersnelle 
prestaties dankzij de ongelooflijk responsieve 
oogtracering, krachtige infraroodzenders voor 
buitengebruik en een breed traceerkader dat grote 
hoofdbewegingen en positieveranderingen mogelijk 
maakt. 

Lumin-i is ingebouwd in de speciaal ontworpen Grid 
Pad-camera-unit en bedoeld om met de Grid Pad 
12 en Grid Pad 15 te gebruiken. Zo transformeer 
je jouw communicatiehulpmiddel in een krachtig, 
toepassingsgericht oogbesturingsapparaat.   

Lumin-i-oogbesturingsunit
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Grid Pad met Lumin-i-oogbesturingsunit

Raadpleeg de 
handleiding van de Grid 
Pad-oogbesturingsunit 
voor informatie over hoe 
je de Lumin-i veilig aan je 
Grid Pad kan koppelen. 

Eye gaze unit 
installation guide

Lumin-i installeren
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Aan de slag

Om te beginnen installeer je de Lumin-i-softwaredrivers 
op je Grid Pad en activeer je je Lumin-i-licentie. Je 
toestel moet verbonden zijn met het internet om de 
driver te downloaden en de camera toestemming te 
verlenen.

1 Download de Lumin-i-installer van onze website: 
thinksmartbox.com/lumin-i-installer
 
Activeer je Lumin-i-licentie in Grid 3:  
Instellingen - Bediening – Licentie - Activeren 

Als de Lumin-i geactiveerd is, zal je de Windows 
Firewall-waarschuwing zien. Selecteer “Toegang 
toestaan”.

2

3

Je kan je licentie ook activeren in de Licentiemanager: 
Windows Startmenu - Licentiebeheer
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Download de Lumin-i-installer van onze website: 
thinksmartbox.com/lumin-i-installer
 
Activeer je Lumin-i-licentie in Grid 3:  
Instellingen - Bediening – Licentie - Activeren 

Als de Lumin-i geactiveerd is, zal je de Windows 
Firewall-waarschuwing zien. Selecteer “Toegang 
toestaan”.

Voor de positionering en kalibratie van je Lumin-i-
camera verwijzen we je naar de handleiding van je Grid 
Pad-toestel.

Je Lumin-i-camera wordt gekalibreerd in Grid 3 bij 
Instellingen - Bediening - Oogbesturing.

Ondersteuning

Als je problemen ervaart bij het installeren of gebruiken 
van de Lumin-i, staat ons supportteam klaar om je te 
helpen:

thinksmartbox.com/support.
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Antireflectiemodus

Je Lumin-i-camera heeft een antireflectiemodus die de 
prestaties in bepaalde situaties verbetert. 

Deze modus kan handig zijn wanneer je tijdens het 
gebruik van de Lumin-i een corrigerende bril met 
coating of filter draagt.

Je kan deze modus aan- en uitzetten in de Grid 
3-oogbesturingsinstellingen.

Instellingen - Bediening - Oogbesturing - Camera
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Epilepsiewaarschuwing

Deze modus kan een flitseffect creëren, door de leds 
van de Lumin-i-hardware en wanneer de live-monitor 
op het scherm wordt gebruikt.

Zie Epilepsiewaarschuwing voor meer informatie 
(pagina 19)
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Systeemvereisten

Toestel 
Grid Pad 12  (2018)
Grid Pad 15  (2020)

Besturingssysteem
Windows 10 Anniversary Update (versie 1703) of 
recenter

Software
Grid 3

RAM
4 GB

CPU
Quad core 6de generatie Intel Core of Intel Xeon 
processor of recenter

Camera-interface
USB 3.0

Maximum schermgrootte
24” (16:9 hoogte-breedteverhouding)
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Veiligheidsvoorschriften

Modelnummer
Lumin-i-kit-12/15

Beschrijving
Lumin-i is een oogbesturingscamera en maakt deel uit 
van de Grid Pad-oogbesturingsunit.

Als de oogbesturingsunit verbinding maakt met een 
Grid Pad 12 of 15, kan de gebruiker de Grid Pad met de 
ogen besturen.

Extra informatie
Meer informatie over het veilig en gelijktijdig gebruik 
van de Lumin-i, Grid Pad en Grid 3 vind je in de 
handleiding van de Grid Pad 12 of 15.

Veiligheidsvoorschriften   
IEC 62368
IEC 62471

Conformiteitsverklaring 
EU Richtlijn 2014/30/EU (EMC)
EU Richtlijn 2011/65/EU (RoHS)
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De Lumin-i-oogtracker is getest onder normale 
gebruiksomstandigheden, gedurende 24 uur en bij een 
omgevingstemperatuur van 25 graden.

Na ongeveer een uur bereikt het toestel een stabiele 
temperatuur die behouden blijft totdat het wordt 
uitgeschakeld. 

De maximumtemperatuur van de buitenzijde van het 
toestel bedroeg tijdens de test 36 graden.

De Lumin-i-oogtracker is ontworpen met een ruime 
marge, zodat hij bij 36 graden functioneert zonder dat 
de werking of de levensduur nadelig beïnvloed wordt. 
De temperatuur van 36 graden is niet schadelijk voor 
de gebruiker, al kan het toestel wel onverwacht warm 
aanvoelen.

Bedieningstemperatuur
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Productonderhoud

Houd de oogbesturingsunit schoon voor optimale 
oogbesturing. 

Gebruik een droog microvezeldoekje om de voorkant 
van de camera voorzichtig schoon te vegen. 

Vermijd agressieve chemische producten.

Garantie

Je hebt 2 jaar standaardgarantie op je Lumin-i vanaf 
de aankoopdatum.

Herstellingen en onderhoud

Je Lumin-i-camera kan niet door de gebruiker worden 
hersteld. Contacteer je lokale verkooppunt voor 
herstellingen.
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Symboolverklaring

Symbool Betekenis
CE-symbool voor conformiteit met de 
EU-wetgeving.
FCC-symbool voor conformiteit met de 
wetgeving in de Verenigde Staten.
WEEE-symbool om aan te geven dat je dit 
toestel moet weggooien overeenkomstig de 
lokale regelgeving.
“Lees de handleiding”-symbool

“Lees de handleiding”-symbool
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Gebruiksdoel, gebruiker en 
omgeving
Lumin-i is getest als een medisch hulpmiddel klasse 
1 als het gebruikt wordt met de Grid Pad 12 of 15. 
Specificaties en normen zijn opgesomd in het onderdeel 
“Conformiteit” van deze handleiding.

Volg deze veiligheidsvoorschriften voor een optimale 
werking van je Lumin-i-camera en Grid Pad.

Bedoeld gebruik

• Het toestel is bedoeld als toegangsmethode 
voor hulpmiddelen voor stemoutput (voice output 
communication aid, VOCA);

• Het wordt gebruikt voor de bediening van een 
Windowscomputer.

Bedoelde gebruiker

Het toestel is bedoeld voor personen met complexe 
communicatie- en/of toegankelijkheidsbehoeften. 
Complexe communicatie- en/of 
toegankelijkheidsbehoeften kunnen ontstaan door een 
verscheidenheid van aandoeningen, met inbegrip van 
maar niet beperkt tot:

• Ontwikkelingsstoornissen, bv. cerebrale parese, 
verbale ontwikkelingsdyspraxie, autisme spectrum 
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stoornis (ASS), taalontwikkelingsstoornis (TOS), 
algehele achterstand;

• Verworven aandoeningen, bv. cerebrovasculair 
accident (CVA/beroerte), dementie, traumatisch/
verworven hersenletsel (TBI/ABI)

Het kan ook gebruikt worden door personen met 
complexe toegankelijkheidsbehoeften zonder 
communicatiemoeilijkheden, voor computerbesturing, 
omgevingscontrole en communicatie op afstand, met 
inbegrip van maar niet beperkt tot:

• Ruggenmergletsel;
• Degeneratieve neuromusculaire aandoening (bv. 

musculaire dystrofie, spinale musculaire atrofie)

Beoogde omgeving

Het kan gebruikt worden in diverse omgevingen waarin 
de persoon het voor het hierboven vermelde gebruik wil 
benutten. Deze omgevingen zijn met inbegrip van maar 
niet beperkt tot:

• particuliere woningen; 
• tehuizen voor begeleid wonen;
• verzorgingstehuizen;
• scholen, hogescholen, universiteiten;
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• in de gemeenschap, bv. winkels, restaurants;
• ziekenhuizen (acute zorg, revalidatie- en 

gemeenschapsziekenhuizen)

Belangrijke contra-indicaties, 
waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Hoewel het toestel is ontworpen om te helpen 
bij expressieve communicatie, moet het worden 
gebruikt in combinatie met een reeks methoden voor 
augmentatieve en alternatieve communicatie (AAC) en 
mag het dus niet geïsoleerd worden gebruikt om een 
persoon in staat te stellen expressief te communiceren. 

Andere AAC-methoden zijn het gebruik van op papier 
gebaseerde systemen, gebarentaal of ooggestuurde 
beelden.

Ondanks dit alles staat vast dat personen 
met aanzienlijke communicatie- en/of 
toegankelijkheidsbehoeften sterk afhankelijk zijn van 
een VOCA (in dit geval een Grid Pad 12 of 15) om te 
communiceren, gezien de aanzienlijke verbetering van 
de expressieve communicatie die een VOCA vaak met 
zich meebrengt.

Hoewel het toestel als uiterst stevig en betrouwbaar 
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ontworpen en gefabriceerd is, kan de werking 
verminderen door een stroomstoring of andere 
technische problemen. Daarom

• mag het niet worden gebruikt als 
levensondersteunend apparaat;

• mag er niet op vertrouwd worden voor het welzijn van 
de gebruiker;

• mag er niet op vertrouwd worden als de enige 
mogelijkheid voor een noodoproep of alarmsignaal;

• mag het niet worden gebruikt om medicatie toe te 
dienen;

• mag er niet op vertrouwd worden als de enige manier 
voor interactie met EC-toestellen.

Het is ook niet bedoeld om informatie aan te leveren 
voor beslissingen met diagnostische of therapeutische 
doeleinden.

Wanneer het toestel samen wordt gebruikt met andere 
toestellen, kan tussen beide toestellen een storing 
optreden. Daarom mag Grid Pad niet worden gebruikt in 
een:

• MRI-omgeving,
• röntgenomgeving,
• militaire omgeving,
• omgeving met hoge radiofrequenties.
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Een uiterst klein percentage personen kan een 
aanval krijgen wanneer zij worden blootgesteld 
aan bepaalde visuele beelden, zoals lichtflitsen of 
lichtpatronen die kunnen verschijnen bij het bekijken 
van de traceringsstatus. Zelfs mensen die nooit eerder 
aanvallen of epilepsie hebben gehad, kunnen een 
niet-gediagnosticeerde aandoening hebben die deze 
“fotosensitieve epileptische aanvallen” veroorzaakt 
bij het gebruik van de antireflectie-egalisatie die 
ingebouwd is bij oogbesturingstechnologie.
 
Antireflectie-egalisatie verandert het gedrag van 
de infrarood leds in de camera van een continue 
verlichting in flitsverlichting. 

Dit gebeurt alleen wanneer de antireflectie-instelling in 
Grid 3 is ingeschakeld, en is het best zichtbaar wanneer 
de live-videomonitor van de camera wordt bekeken.  
Als jij of iemand anders die het systeem gebruikt, 
problemen ondervindt door de infraroodflitsen of 
de live-videomonitor, stop dan onmiddellijk met het 
gebruik van de oogbesturingscamera en raadpleeg een 
arts.

Deze aanvallen kunnen verschillende symptomen 
met zich meebrengen, waaronder een licht gevoel 
in het hoofd, veranderd zicht, trekken met ogen of 

Epilepsiewaarschuwing
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gezicht, trillen of schudden van armen of benen, 
desoriëntatie, verwardheid, of tijdelijk verlies van 
bewustzijn. Aanvallen kunnen ook bewustzijnsverlies 
of stuiptrekkingen veroorzaken die tot verwondingen 
kunnen leiden doordat de persoon valt of voorwerpen 
in de buurt raakt.

Je kan het risico op fotosensitieve epileptische 
aanvallen verminderen door volgende 
voorzorgsmaatregelen te nemen:

• Gebruik in een goed verlichte ruimte.
• Gebruik de antireflectiemodus niet als de gebruiker 

suf of vermoeid is.
• Als jij of een van je familieleden een voorgeschiedenis 

hebben van aanvallen of epilepsie, raadpleeg dan 
een arts voordat je oogtraceertechnologie gebruikt.
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Lumin-i wordt geproduceerd door Smartbox Assistive 
Technology Ltd.

thinksmartbox.com

Verenigd Koninkrijk
Smartbox Assistive Technology Ltd
Ysobel House, Enigma Commercial Centre
Sandys Road
Malvern
WR14 1JJ

Verenigde Staten
Smartbox Assistive Technology Inc
2831 Leechburg Road
New Kensington
PA, 15068

Europa
Smartbox Assistive Technology (EU) Ltd
JPA Brenson Lawlor house,
Argyle Square,
Morehampton Road,
Donnybrook,
Dublin 4

Fabrikant
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Incidenten

Als er zich met betrekking tot het toestel een ernstig 
incident heeft voorgedaan, gelieve dit dan te melden 
aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waar de gebruiker en/of de patiënt gevestigd 
is.

Afvalverwerking 

Gooi het toestel weg in overeenstemming met de 
plaatselijke voorschriften voor elektronisch afval.

Andere voorzorgen
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Technische specificaties

Bemonsteringsfrequentie
 

60 Hz

Traceerbox 35 x 30 cm op een afstand van 65 cm

Meetbereik 45 - 85 cm

Nauwkeurigheid 0,5 graden (typ.)

Precisie 0,1 graden (typ.)

Outputgegevens Oogpunt, pupildiameter, tijdsaanduiding. 
Alle output als binoculaire gegevens met 
bijhorende kwaliteitsindex.

Hersteltijd knipperen 1 frame (onmiddellijk)

Hersteltijd oogcontact 1 frame (onmiddellijk)

Latentie 25 ms van sluitertijd van de camera

Oogbesturingsprincipe Donkere pupil en hoornvliesreflectie

Maximum schermgrootte 24” (16:9 hoogte-breedteverhouding)

Afmetingen 268 x 13 x 32 mm (breedte x hoogte x 
diepte) 

Gewicht 147 g

Kabellengte 2 m

Camera-interface USB 3.0

Besturingssysteem Windows 10
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Ondersteuning

Online hulp
Op onze website vind je verschillende gidsen en artikels 
die je een antwoord bieden op specifieke vragen. 

Bezoek onze kennisbank
thinksmartbox.com/knowledge-base

Online chat
Je kan chatten met ons online supportteam via het 
chatvenster op onze website: thinksmartbox.com. 
Als we niet beschikbaar zijn, laat dan een boodschap 
achter en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

Contact
support@thinksmartbox.com
VK: +44 (0) 1684 578868 
VS: (844) 341-7386

Als je de Lumin-i in een ander land hebt gekocht, neem dan 
contact op met je lokale Smartboxpartner. Je vindt een lijst van 
onze internationale partners op onze website: thinksmartbox.com/
where-to-buy. thinksmartbox.com/where-to-buy.
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